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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ١۶
 

  ويرانی مکتب دختران توسط وحشيان امريکائی
  

  

  

ا را به قتل آدمخوران امريکائی يک مکتب دختران را در واليت قندوز بمباران کرده و تعدادی از اطفال معصوم م

و به احتمال زياد که حمالت وحشيان امريکائی از روز اول به قدرت رسيدن ترمپ گردن کلفت افزايش يافته . رسانيدند

اين برای يک امريکائی خون آشام مايۀ افتخار است که مردم مسلمان را بکشد و آن را . تبه بيشتر خواھد شدده ھا مر

  .دھند دم بی گناه، آمران شان برای قاتالن مدال اعطاء کرده  و آنھا را ترفيع میميھن دوستی  بنامد و بعد از کشتن مر

گزارش ھا حاکيست که قوای ھوائی امپرياليسم امريکا که در افغانستان فعاليت دارد، يک مکتب دختران و چند خانه را 

ن امريکائی ادعا کرده اند که طالبان در امتجاوز.  معدوم نموده و تعدادی از مردم بيچارۀ ما را به ھالکت رسانيدند

ًاين ادعای وحشيان امريکائی کامال دروغ . مکتب دختران و منازل مردم پنھان شده و از ھمين جا عمليات می کردند

اين بار اول نيست و بار آخر ھم . دھند بود، زيرا بينی يک نفر طالب ھم خون نشده و به فعاليت خود ھمچنان ادامه می

امريکا به خاطر کشته شدن . گران امريکائی صورت می گيردتجاوزھوائی توسط قوای ود که چنين حمالت نخواھد ب

 ٣٠آنھا خون يک امريکائی معادل حد اقل ۀ به عقيد.  تن از مردم بی گناه ما را می کشد٣٠يک عسکر خود بيش از 

است برای خوشی بوده و  نوکر ه ھميشدولت فاسد و مزدور کابل که. افغان است که ارزش زندگی کردن را ندارند
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ن احتا شنيده می شود که عمال دولت مزدور کابل،  متجاوز. امريکا که آنھا را حمايت می کند، صدای خود را نمی کشد

  .امريکائی را در حمالت زمينی و ھوائی رھنمائی می کنند

  .ن لعنت می فرستيما افغانستان محکوم می کنيم و به متجاوزر را ب و شرکاءما تجاوز امريکا

 

 

 

 


